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 నాలుగువందల సంవతరాల కాలపరిధిలో మాజిక, చారి క సత్ లను, తయ్, ఆధాయ్తిమ్క, యోగ , మం  
 రహ య్లను కలుపుతూ గిన గాథ. చరి  నిరాధ్రించిన సతాయ్లు, చరి కు అందని రహ య్లు, చారి క పురు ల 

హ లు, కలగలిపి సమన యము చే న గాథ. తెలియని కొనిన్ సత్ లను తెలియజే త్, తెలు ను అనుకుంటునన్ 
కొనిన్ 'అపోహలను' దూరం చే త్ గే కలిప్త హ క గాథ. స తం  సమరరంగముతో మొదలుకొని యుదధ్, జానపద 
డల మరామ్లు, ధకుల గాథలు, తాయ్గధనుల చారి క గాథలు కలి పోయిన కాలప్నిక గాథ. ఇలానే జరిగింది అని 

తెలి న సతాయ్లకు యిలా కూడా జరిగి ఉండవచుచ్ అనన్ చారి క పరి లనను జోడించి, సత్వ దూరం కాని ఊహలతో 
గిన పరి లనాతమ్క న కథ. ఒక హ క యోధుడి కథతో మొద  .శ. 1677 నుండి ఆధునిక కాలంవరకూ 

తరతరాల అంతరాలను, అంతరంగాలను  భినన్ కోణాలనుండి మరి ంచిన గాథ. కొందరికి తెలి న కొనిన్టిని, అందరికీ 
తెలియాలిన ఎనిన్టితోనో సమన యము చే త్ గిన సత్వ గాథల, చారి క సతాయ్ల సమేమ్ళన న కాలప్నిక గాథ!  
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(కిర్ందటి సంచిక నుంచి కొనసాగింపు)

శంకర శాసుత్రుల్ గారు భయంతో పెటిట్న కేకలకు ఒకక్ వుదుటున పూజగదిముందుకు వురికారు అంతవరకూ గదిబయట మొతత్లోల్  వునన్వారు. 
భయంతో కూలబడిన శాసుత్రుల్గారిని లేవదీశారు. నిలువెలాల్ వణికిపోతునాన్డు ఆయన. భయము, విసమ్యము ముఖంలో పేరుకుపోయినటుల్ 
కనిపిసుత్నాన్యి. కొనిన్ నిముషాలకు తేరుకునాన్డు. పూజగది తలుపులు నెటట్బోయిన వారిని సైగచేసి వారించాడు. ధైరాయ్నిన్ కూడదీసుకుని రెండు 
తలుపులను లోపలికి బలంగా నెటిట్ తెరిచాడు. ఆయనతోపాటు అందరూ నివెవ్రపోయారు ఈసారి. ఆశచ్రయ్ము, భయము కలిసిన ధవ్నులు చేశారు 
కొందరు. చపుప్న వెనకుక్ అడుగులువేశారు. నోటమాట లేకుండా, గుడల్పప్గించి లోపలి దృశాయ్నిన్ చూసూత్ వుండిపోయారు అందరూ. 

మూసిన కిటికీ తలుపుల సందులనుండి, యిపుప్డు తెరిచిన తలుపులనుండి లోపలకు సనన్గా పర్సరిసుత్నన్ది సాయంకాలపు వెలుతురు. 
ఎదురుగా గది లోపలి పూజామందిరం కనిపిసుత్నన్ది. మందిరంముందు పదామ్సనంలో కూరుచ్ని వునాన్డు, కిర్తంరోజు అనుకోకుండా 
పర్తయ్క్షమై చెపప్కుండా మాయమైన నాగసాధువు. కాళళ్మీదుగా, నడుముమీదుగా పరుచుకునన్ జుతుత్ తపప్ ఏ ఆచాఛ్దనా లేదు ఒంటిమీద. ఒళళ్ంతా 
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పూసుకునన్ తెలల్ని బూడిదరంగులో మసక వెలుతురులో భయంకరంగా కనిపిసుత్నాన్డు. ఎదురుగా ఒళుళ్ జలదరించేలా నేలమీద ఉనన్ది పెదద్ కపాలం. 
సనన్ని వెలుతురులో మరింత తెలల్గా వికృతంగా కనిపిసుత్నన్ది.  

ఎడమచేతిలో బిగించి పటుట్కునన్ తిర్శూలానిన్ వూపుతూ, నేలకు తాటిసూత్, కుడిచేతి చూపుడు వేలితో బెదిరిసూత్, యేదో మధయ్ 
మధయ్ మాటాల్డుతునాన్డు. కోపంగా, బెదిరింపుగా, అరుపులలా ధవ్నులు వినిపిసుత్నాన్యి కానీ అది యే భాష అనన్ది వీళల్కు అంతుపటట్డంలేదు. లోపలి 
మసక వెలుతురుకు కనులు అలవాటు పడినతరావ్త అపుప్డు యింకా ఒళుళ్ జలదరించే దృశాయ్నిన్ చూశారు అందరూ. గావుకేకలు పెడుతూ వెనకుక్ 
పరుగెతాత్రు కొందరు. వెనుక మొతత్లోల్కి తపుప్కుని వణుకుతూ చూడసాగారు కొందరు. శంకరశాసుత్రుల్ గారు యిపుప్డు కొదిద్గా తేరుకునాన్రు. నెమమ్దిగా, 
గుమికూడి కంపిసూత్ లోపలి చూసుత్నాన్రు అందరూ.     

నాగసాధువుకు నాలుగడుగుల దూరంలో నిలువెలాల్ వూగిపోతూ కనిపించింది నేలకు ఎనిమిది అడుగుల ఎతుత్న లేచి పడగ విపిప్ వూగిపోతునన్ 
నలల్ని తార్చు. దవడలు గాలితో వుబిబ్పోతునాన్యి బుసలు కొడుతుంటే. నలల్ని శరీరం మీద చికక్ని బూడిద రంగు పొడలు మెరుసుత్నాన్యి. నాగసాధువు 
శూలానిన్ విదిలిసూత్, చూపుడు వేలితో బెదిరిసూత్ అదిలిసుత్నన్టుల్ అరుసుత్నన్పుడలాల్ వెనకుక్ వంచిన పడగను మరలా ముందుకు విసురుతునన్ది. సరుర్న 
పూజామందిరం వైపు సాగినటేల్ సాగి, సాధువు తిర్శూలానికి బెదిరినటుట్ మరలా వెనకుక్ తగుగ్తునన్ది. గదిబయట వునన్వారి చెవులు దిబెబ్ళుళ్ పడుతాయా 
అనన్టుల్ బుసలు కొడుతునన్ది. చేవదేలిన నలల్మదిద్  మానులా నిగనిగలాడుతునన్ది. పదిహేను అడుగులకు పైగా పొడవు వునన్ది. చటుకుక్న పడగ 
దించి, గోడవారగా మందిరంవైపు సాగడానికి పర్యతన్ం చేసింది. మెరుపులా శూలానిన్ కుడిచేతిలోకి తీసుకుని అడడ్ం పెటాట్డు 
సాధువు. బుసుస్న నిలువెతుత్న లేచి కసితో భయంకరంగా వూగిపోయింది ఆ కాలనాగు. 

నిలువెలాల్ లేచినపుప్డు దాని పరిమాణానిన్ గమనించారు మొతత్లోల్ వునన్వారు. దడదడలాడుతునన్ గుండెలను చికక్బటుట్కుని, తోసుకుంటూ 
నలుగురు బయటకు పరుగెతాత్రు. పెదద్ పెదద్ వలలో, కరర్లో తీసుకొచిచ్ దానిన్ పటుట్కోడమో, కొటట్డమో చేయాలని వాళళ్ ఆలోచన. దాని చూపు అంతా 
పూజామందిరం వైపే వుండడం గమనించారు అందరూ, శాసుత్రుల్ గారు కూడా! కారణం ఏమిటో మిగిలినవాళల్కు తెలియకునాన్, శాసుత్రుల్ 
గారికి అరధ్మయియ్ంది ఆ కారణం. ఆయన ఊహించింది నిజం అయియ్ంది.  

చటుకుక్న ముందుకు వంగి మందిరంలో పళెల్ంలో వుంచిన నాగమణిని అందుకునాన్డు నాగసాధువు. ఎదురుగా నోరుతెరిచి నేలమీద వునన్ది 
కపాలం. అరచేతివెడలుప్న కనుల సాథ్నంలో వునన్ రంధార్లతో శూనయ్ంలోకి చూసుత్నన్టుల్ పడి వునన్ది. దాని మెదడు భాగం తొలిచి తెలల్ని పళెల్ంలా చేసి 
వునన్ది. తన చేతిలోకి తీసుకునన్ మణిని ఆ కపాలంలో వుంచాడు నాగసాధువు. కపాలానిన్ గుండెకు పొదివిపటుట్కుని చివువ్న లేచాడు.  

సరుర్న తానూ లేచి కోపంగా పడగ విసిరింది ఆ కాలనాగు. మొదటినుండీ నాగసాధువును భయపెటట్డానికి అనన్టుల్ వునన్ది దాని తీరు. 
నాగసాధువును కాటు అందుకునే ఉదేద్శం లేనటుట్ంది ఎందుకో! దూరంనుండే పడగ విసురుతునన్ది. సాధువు కూడా దానిని అదిలించి బెదిరించి వెళల్గొటేట్ 
పర్యతన్ం చేసుత్నన్టుల్ వునాన్డేతపప్ కొటట్డానికి, చంపడానికి చూడడం లేదు. తనఎతుత్న అలలా లేచిన కాలనాగును నేరుప్గా శూలంలో యిరికించి నేలకు 
పడగొటాట్డు నాగసాధువు. పడగను శూలంలో యిరికించి సరసరా మెలికలు తిపాప్డు. మెడ చికుక్కుని మెలికలుపడి మరింత బుసలు కొటిట్ంది 
అది. శూలానిన్ అలా దూరంగా పటుట్కుని దావ్రంవైపు వేగంగా అడుగులు వేశాడు నాగసాధువు. భయంతో, కంగారుతో, కేకలుపెడుతూ తోసుకుంటూ 
బయటకు పరుగులుతీశారు అపప్టిదాకా గుడల్పప్గించి చూసుత్నన్వాళుళ్.  

పరుగులాంటి నడకతో పెరటిలోకి వెళేల్ తలుపులను తెరిచి, బయటకు పెరటోల్కి దూకాడు శాసుత్రుల్గారు. అడుడ్ రాకుండా వేగంగా పకక్కు 
తపుప్కునాన్డు. సాధువుచేతిలో వునన్ శూలానికి చికిక్, విడివడడానికి విఫల పర్యతన్ం చేసుత్నన్ది ఆ నలల్తార్చు. పెదద్ పరదాలా నేలను వూడుసూత్ 
అది నడుమునుండి తోకదాకా మెలికలు తిరుగుతునన్ది. అలానే దానిన్ శూలంతో ఎతిత్పటుట్కుని, యీడుసూత్ పెరటిలోకి వెళాళ్డు నాగసాధువు. మధయ్ మధయ్, 
వుండి వుండి, కోపంగా యేదో అంటునాన్డు ఆ కాలనాగుతో తగాదా పడుతునన్టుల్! అదికూడా భయంకరంగా బుసలు కొడుతూ, తల విసురుతూ, కోరలు 
కనిపించేలా నోరుతెరిచి కీచుమని ధవ్నులు చేసుత్నన్ది, అరుసూత్ తిడుతునన్టుల్! 

కపాలానిన్ జాగర్తత్గా గుండెకు పొదివిపటుట్కుని, శూలానిన్ దూరంగా సాచి బయటకు వచాచ్డు నాగసాధువు. నేలకు శూలపుమొనతో  ఆ 
పెనుపామును అదిమిపటిట్ వుంచాడు. చూపులను దానిమీదనుండి తిపప్కుండా 'హర హర భోలా' అని నినాదం చేశాడు. అపుప్డు జరిగింది ఆ సంఘటన. 
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తన జీవితంలో ఎనన్డూ ఎరుగనంతగా శంకరశాసుత్రుల్గారు విసుత్పోయిన సంఘటన. కొదిద్సేపటికిర్తం పూజగదిలో నాగసాధువును, భయంకరమైన 
నాగుపామును చూసినపప్టికనాన్ ఎకుక్వ సంభర్మానికి గురిచేసిన సంఘటన జరిగింది. 

'నాయనా శంకరా!' అని నిదానంగా పిలిచాడు నాగసాధువు, సప్షట్మైన తెలుగులో. నోటమాటలేకుండా పోయింది శంకరశాసుత్రుల్ గారికి. 
బుసలుకొడుతూ మెలికలు తిరుగుతూ పడగ విసురుతునన్ కాలనాగును కలలో చూసుత్నన్టుల్ చూసుత్నాన్డు. కలలో వినబడుతునన్టుల్ నాగసాధువు గొంతు 
వినబడుతునన్ది. కొనిన్ క్షణాలపాటు సప్ృహలో లేనివాడిలా నిశచ్లంగా వుండిపోయాడు. 

' నాయనా శంకరా! నీ తండిర్ మృతుయ్ంజయ శాసిత్. నీ తాత వీరభదర్శాసిత్. వీరభదర్శాసిత్కి యిది జనమ్నిచిచ్ంది..' అనాన్డు తన చేతిలోని పుఱెఱ్ను 
గుండెలకు తాడించుకుంటూ! శంకర శాసుత్రుల్ గారికి ఒకక్నిముషం ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. తరువాత ఒక అనుమానంలాగా తోచింది. దానిన్తీరుచ్కోడానికి 
అనన్టుల్ ఏదో అడగడానికి నోరు తెరిచాడు. 'హర హర భోలా' అనాన్డు సాధువు. చిరునవువ్ నవువ్తూ 'సదా శివ .. సదాశివ..' అనాన్డు. ఆశచ్రయ్ంతో ఊపిరి 
ఆగినటుల్ అనిపించింది శంకరశాసుత్రుల్ గారికి. 

తన తాత వీరభదర్శాసిత్ తనను ఒడిలో కూరోచ్బెటుట్కుని చెపిప్న మాటలు గురుత్కొచాచ్యి. అంటే యిపుప్డు తన ఎదురుగా వునన్ది తన తాత 
వీరభదర్శాసిత్గారి తండిర్ సదాశివశాసిత్! ఎపుప్డో నూట పాతికేళల్ కిర్తం పర్యాగ మహా కుంభమేళాలో కనిపించినటేల్ 
కనిపించి మాయమైనవాడు! తనకొడుకు జీవితాంతమూ తనకోసం కలవరించినా మళీళ్ కనిపించకుండా పోయినవాడు! రెండు 
తరాలపాటు కనిపించకుండా పోయినవాడు! నాలుగు తరాలపాటు బతికి, యిపుప్డు, కొడుకు మనవడి ముందు, చేతిలో పుఱెఱ్తో, 
దిగంబరుడిగా నిలబడి వునాన్డు.యిది నిజమా? సాధయ్మా? నాలుగుతరాలపాటు బతికాడు అంటే యిపుప్డాయన వయసు??? 
శంకరశాసుత్రుల్గారి మనసులో పుటట్చెదలలాగా ముసురుతునన్ పర్శన్లు! 

ఈపాటికి పెదద్ పెదద్ చేపల వలలు, బలమైన పెదద్ కరర్లు పటుట్కుని పెరటోల్కి పరుగున వచాచ్రు గార్మంలోకి పరుగెతిత్న 
నలుగురు. మిగిలినవాళుల్ కూడా యింటిచుటూట్ తిరిగి, పెరటొల్కి చేరుకునాన్రు కరర్లు పటుట్కుని. చూసుత్ండగానే హోరున లబలబలాడుతూ గార్మంలో 
సగంమంది మగాళుల్ పెరటోల్కి చేరుకునాన్రు. చూపులను పడగ విసురుతునన్ కాలనాగు మీదినుండి మరలచ్లేదు నాగసాధువు, కాదు కాదు , సదాశివశాసిత్! 
చిరునవువ్తో చెపాప్డు ' యిపుప్డు నా వయసు నూట యాభైరెండు సంవతస్రాలు!' నమమ్లేనటుల్గా చూశాడు శంకరశాసుత్రుల్ గారు. చుటూట్ గుమికూడిన 
వాళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో చేసిన ధవ్నులకు బుసుస్న ఎగిరిపడింది ఆ కాలనాగు. దాని కోపము, కసి తారాసాథ్యికి చేరుకునాన్యి యిపుప్డు. తోకతో నేలమీద 
చరుసుత్నన్ది. విసురుగా మెలికలు తిరుగుతూ నేలమీది ఆకులను, చినన్ చినన్ రాళల్ను, దుముమ్ను రేపుతునన్ది. అందితే కాటువేయాలని పడగ విసురుతునన్ది 
యిపుప్డు. కరర్లు, వలలు పటుట్కుని వందల సంఖయ్లో జనం గుమికూడిన తరువాత దాని కోర్ధము, కసి రెటిట్ంపు అయాయ్యి.  

' నా నాగసాధు గురువు మూడువందల సంవతస్రాల వయసులో యింకా బర్తికే వునాన్డు! నాగసాధువులకు యిది సహజమే! నాకుమాతర్ం 
శరీరానిన్ వదిలే సమయం దగగ్రపడింది! యిక కాశీకి వెళిల్ ..సేవ్చఛ్పొందడమే .. ' అని విచితర్ంగా నవావ్డు!    ' శంకరా! వందసంవతస్రాలు బతికి 
సహజంగా చనిపోయిన శేవ్తనాగు తలలోనుండి తీసినది ఈ నాగమణి!  వందసంవతస్రాలు బతికిన నాగులు దైవతావ్నిన్ పొందుతాయి. వాటిని 
చంపినవాళల్ను ఏడు తరాలు పగబటిట్ వెంటబడతాయి. నైమిశారణయ్ంలో నా కంటబడింది ఆ మహాశేవ్తనాగు కళేబరం. నాలుగువందల ఎముకలతో, 
పాతిక అడుగుల పొడవునా పరుచుకుని వునన్ది. దాని తల ఎముకలలో పెరిగిన మణిని తీశాను. కలలో కనిపించి ఆ మణిని నీకు చేరాచ్లనాన్డు 
కాశీవిశేశవ్రుడు. అందుకే వచాచ్ను! ఇది నీకు కాశీనాథుడి పర్సాదం శంకరా! అంతులేని మహిమను యిసుత్ంది ఈ నాగమణి. నీకు దీనిన్అందించి, యిక  
ఎవరికీ కనిపించకుండా వెళిళ్పోదామనుకునాన్ను!' 

' ఈ కాలనాగు ఆ శేవ్తనాగు జమిలిపాములు. నాగమణిని జాతి సరాప్లు వదలవు. మణిని పొందినవాళల్ను వెంటాడుతాయి. నాకు తెలుసు. 
అందుకే దీని కోసం ఆగాను. పటుట్కుపోదామనుకునాన్ను' అంటూ క్షణకాలం చూపులు మళిల్ంచి, తలతిపిప్ శంకరశాసుత్రుల్ గారిని చూశాడు నాగసాధువు, 
కాదు కాదు, సదాశివశాసుత్రుల్ గారు. క్షణకాలం, కేవలం క్షణకాలం! అంతే!! 

శూలం వంకీలనుండి ఎపుప్డు తపుప్కునన్దో, నలల్ని సముదర్పు అలలా పదిఅడుగుల ఎతుత్న పైకిలేచింది కాలనాగు. పిడుగులా 
సదాశివశాసుత్రుల్గారి పాదానిన్ తాకింది దానిపడగ. కసిగా కరిచిపటుట్కుని చిమిమ్ చిమిమ్ కొటిట్ంది విషానిన్. గావుకేకలు పెడుతూ చెలాల్చెదురు అయాయ్రు 
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గుమికూడినవాళుల్. కఱఱ్లతో ముందుకు దూకారు కొందరు. పకక్కు దూకి వలలు విసరడానికి సిదధ్మయాయ్రు కొందరు. 'హు'మమ్ని ధవ్ని చేసూత్ దాని 
మెడను పటుట్కుని లాగాడు సదాశివశాసుత్రుల్ గారు. చీలమండ ఎముకను కొరికిపటుట్కునన్ కోరలతోసహా దాని పడగను నేలకు విసిరికొటాట్డు. చీలిన 
చీలమండనుండి నెతుత్రు చిమిమ్ంది. అంతవరకే లీలగా గురుత్ వునన్ది శంకరశాసుత్రుల్ గారికి. యిదద్రు మనుషులు ఎతిత్తేగానీ లేవని తిరగలి రాయి పకక్నే 
పది వునన్ది! దానిని ఎపుప్డు లేపాడో, బలంగా, పిచిచ్పటిట్నవాడిలా ఆ తిరగలి రాయితో దానిపడగను పచచ్డి చేశాడో ఆయనకు తెలియదు. 

చూసుత్నన్వాళుళ్ తేరుకునేలోపు చాటలాగా విపుప్కునన్ దానిపడగ తిరగలి దెబబ్లకు గుంటపడిన నేలలో నుగుగ్ నుగుగ్ అయియ్ంది. సెలయేటి 
పర్వాహం అలలు అలలుగా లేచిపడినటుల్ దాని శరీరం మెలికలు తిరుగుతూ, తోక ఎగిసి ఎగిసిపడి చలనం ఆగిపోయింది. ఇంకా కసిగా తిరగలిని ఎతిత్ 
మోదుతూనే వునాన్డు శంకరశాసుత్రుల్ గారు!    

'శంకరా' అనన్ పిలుపుకు తిరగలిరాయిని పకక్న పడేసి ముతాత్త దగగ్రకు చేరుకునాన్డు శంకరశాసుత్రుల్ గారు. నలల్ని కాటుక రంగులోకి తిరిగింది 
సదాశివశాసుత్రుల్ గారి శరీరం. తెలల్ని నురుగు నోటివెంట ధారగా గడాడ్నిన్తడుపుతూ కారుతునన్ది. నిలువునా నేలకు పడిపోయినా గుండెలకు అదుముకునన్ 
కపాలంలో వుంచిన నాగమణిని పొదివిపటుట్కునే వునాన్డు. 

'శంకరా! మణి..మణి.. అంటూ పురెర్లోనుండి నాగమణిని తీసి శంకరశాసుత్రుల్ గారి చేతిలో పెటాట్డు. ' అయోయ్.. ఎంతపనిచేశావు! నాగశాపం.. 
నాగ దోషం..' అంటూ నురగలు కకుక్తూ కనులు తేలవేశాడు సదాశివశాసుత్రుల్గారు. అంతలోనే బలవంతంగా కనులు తెరిచి ' చినన్.. చినన్..' అని ఏదో 
అనబోయాడు, ధారలుగా నురగలు వెలువడాడ్యి. బలం కూడగటుట్కుని పెదవులు బిగించి పటుట్కునాన్డు. శావ్స తీసుకోడం ఆపుజేశాడు. 'ఠపుప్'మని చినన్ 
ధవ్ని అయియ్ంది. ఆయన కపాలంనుండి చికక్నిరకత్ం వుబికి వుబికి మడుగు కటిట్ంది. శరీరం చలనంలేకుండా అయియ్ంది. 

  
((కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలోకొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో....))  
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